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INVISIO lanserar det första headsetet som 
fungerar under alla typer av uppdrag 
 
INVISIO lanserar idag ett nytt innovativt over-the-ear headset – INVISIO T7. 
Headsetet sätter en ny standard när det gäller vattentäthet, robusthet, 
flexibilitet och komfort. Därutöver erbjuder det även branschledande 
hörselskydd och situationsmedvetenhet. 
 
INVISIO är sedan flera år marknadsledande när det gäller avancerade in-ear-system som 
möjliggör kommunikation, hörselskydd och situationsmedvetenhet i krävande miljöer. 
Lanseringen av T7-headsetet utökar bolagets ledarskap till att även omfatta over-the-ear 
headset. Det nya headsetet erbjuder det bästa av INVISIOs funktionalitet inom taktiska 
kommunikationslösningar. 
 
INVISIO har utvecklat T7 för användare inom försvar och säkerhet. Det är lätt, vattentät, 
robust och erbjuder tre olika bärstilar. När T7 används med INVISIOs kontrollenhet, 
erbjuder produkten marknadsledande hörselskydd, toppmodern situationsmedvetenhet 
och tydlig kommunikation i alla typer av miljöer och omgivningar.  
 
”Vi har utvecklat INVISIO T7 i nära samarbete med flera specialstyrkor som alla arbetar 
under extremt tuffa förhållanden, säger Jeroen Berns, Senior Product Manager Headsets, 
INVISIO. 
 
INVISIO T7 erbjuder flera unika funktioner: 
 
Vattentäta och robusta 

• Fungerar på 12 000+ meters höjd och ner  
till 10 meters djup. 

 
Unik flexibilitet 

• Möjliggör tre olika bärstilar. Inga verktyg  
krävs för att byta. 

 
Komfort hela dagen 

• Väger mindre än 350 gram och kommer med  
tre alternativa öronkuddar, inklusive en ny 
patentsökt ergonomiskt formad 3D-kudde. 
 

INVISIO Audio™ 
• Branschledande hörselskydd och tydlig kommunika-

tion vid extrema ljudnivåer tillsammans med 
överlägsen situationsmedvetenhet. 



"Säkerhet, komfort och mångsidighet har verkligen förbättrats med INVISIO T7:s tre 
patentsökta funktioner", säger Jeroen Berns och fortsätter. 
 
"Vi har utvecklat dels ett nytt högtalarsystem som är testat ner till 10 meter djup, dels  
ergonomiska 3D-öronkuddar, utformade för att passa det mänskliga huvudet, vilket 
betyder ökad komfort. Vi har också utvecklad en ny form av snabb-dränering av 
mikrofonerna vilket möjliggör omedelbar situationsmedvetenhet när användaren kommer 
ur vattnet.” 
 
INVISIO T7 designades och optimerades från första början till att uppfylla eller överträffa 
den stränga amerikanska militära standarden 810G. Headsetet kan därför användas 
under bland annat extrema temperaturförändringar och i mycket frätande miljöer. 
 
För mer information, besök www.invisio.com eller kontakta info@invisio.com eller din 
lokala INVISIO-representant. Ytterligare produktdata och foton finns tillgängliga på 
begäran. 
 
Länkar: 
INVISIO T7 landing page 
INVISIO T7 animation 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Anita Nordhild Olsen, Director Product Marketing, INVISIO AB 
Mobil: +45 2784 02610 | E-post: aon@invisio.com 
 
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO AB 
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com 
  
Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO AB 
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com  
 
  
 
Om INVISIO AB (publ) 
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga 
och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar 
specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material-
teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, 
Frankrike och Italien och via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är 
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.invisio.com/communication-systems/headsets/invisio-t7/
https://youtu.be/GxQCzTX16hY
http://www.invisio.com/

